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LIBEREC
Multikino CineStar
České mládeže 456, 463 12
Hobbit: Neočekávaná cesta

17. - 23. 1. 15:40, 19:20
17. - 18. 1. 16:00
19. - 20. 1. 16:20
21. - 23. 1. 16:00

Sammyho dobrodružství 2
17. - 23. 1. 15:20
17. - 18. 1. 14:00

19. - 20. 1. 12:00, 12:20, 13:15, 14:20
21. - 23. 1. 14:00

Nespoutaný Django
17.- 23. 1. 14:10, 17:20, 18:00, 20:40, 21:15

17.- 18. 1. 19:30
19.- 20. 1. 19:50
21.- 23. 1. 19:30

Jack Reacher: Poslední výstřel
17.- 23. 1. 21:00
18.- 23. 1. 18:10

Snížek, bílý kožíšek
17.- 23.1. 14:30, 16:30

Pí a jeho život
17.- 23.1. 15:20, 15:30

Carmen
17.- 23.1. 20:50

Frankenweenie: Domácí mazlíček
19.- 20.1. 13:30

Bídníci
16.- 23.1. 14:00, 17:15, 20:30

Atlas mraků

17.- 23.1. 18:30
O myšce a medvědovi

19.- 20.1. 12:30, 13:20
Legendární parta

19.- 20.1. 13:30
Kozí příběh se sýrem

19.- 20.1. 12:10

Cinema City
Soukenné náměstí 2a/669, 460 01
Jack Reacher: Poslední výstřel

17.-23.1. 20:30
17.1. 17:10
18.1. 15:40

19.- 23.1. 17:10
Hobbit: Neočekávaná cesta

17.1. 20:20
19.- 20.1. 13:50 (3D)

19.- 23.1. 20:20

Pí a jeho život
17.- 23.1. 19:00

17.1. 21:30
18.1. 21:40

19.- 23.1. 21:30
Snížek, bílý kožíšek

17.- 23.1. 17:00
19.- 20.1. 13:00
21.- 23.1. 15:10

Sammyho dobrodružství 2
17.- 23.1. 16:20, 19:30

18.1. 21:30
19.- 20.1. 13:10

Bídníci
17.- 23.1. 17:30, 19:40

Frankenweenie: Domácí mazlíček
17.- 23.1. 15:00

O myšce a medvědovi
17.- 23.1. 15:50, 17:40

19.- 20.1. 14:00

JABLONEC NAD NISOU
Radnice 70
Mírové náměstí 3100/19, 466 01
Nespoutaný Django

17.-18.1. 20:00
19.1. 15:00
20.1. 20:00

23.-25.1. 20:00
Frankenweenie: Domácí mazlíček

22.1. 17:30(3D)

Lyžařská esa v Liberci
V libereckém Vesci se o víkendu
jely sprinty Světového poháru v
Liberci. Sprinterská elita se na
okruh dlouhý 850 metrů vrátila
po dvou letech. Foto: Martin Kozák

http://mk.rajce.idnes.cz/

Kina Programy v Libereckém kraji na týden

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

ODS by neměla
prodlužovat svou agónii
Na úvod chci říci, že hodnocení
neúspěchu ODS a jmenovitě
pana Sobotky ze strany paní pri-
mátorky Rosenbergové není dosta-
tečně přesvědčující. „Různých
chyb“ se dopustila i ČSSD a v kraj-
ských volbách skončila tak, jak
skončila. A tím „pravicovým“ opa-
kem ODS asi zřejmě nebude ko-
munismus. Ale k Vaší otázce: „Co
musí ODS v Liberci udělat, aby jí
lidé dali šanci?“ ODS by neměla
dělat žádné větší změny. A je chvá-
lyhodné, že Přemysl Sobotka již
oznámil, že bude dál pokračovat v
práci i funkcích. Proč tak jedno-
značně hodnotím situaci? Protože
se jedná o tu nejlepší cestu k
tomu, aby se ODS v tomto složení
sama zničila. Jakékoliv kosmetic-
ké změny uvnitř této stran by jen
prodlužovaly agonii.
Jana Dixter

Co nám vzkázal Klaus
z Jizerské padesátky
Myslím, že osud liberecké ODS in-
timně reflektuje její současné pre-
ference na celostátní úrovni. Nej-
větším hrobařem v posledních 5 le-
tech je její bývalý předseda V.
Klaus, který potom, co byl zvolen
prezidentem na druhé funkční ob-
dobí, stranu již ke své moci nepo-
třeboval a odhodil ji jako bezcen-
nou tretku. V. Klaus nezaložil tuto
stranu pro blaho národa, ale pro

své ego a svou moc. Nyní své dílo
završil kolosálním průšvihem -
amnestií. A potom, co veřejně pod-
pořil M. Zemana v 1.kole prezi-
dentských voleb, nyní „hořekuje“
nad totální prohrou pravice. Toto
jsou kořeny, jejichž vyvrácení
ODS ani v Liberci nemusí ustát.
Myslím, že je reálná hrozba, že ja-
kási nová pravice ve státě se bohu-
žel začne formovat na principu vy-
pjatého nacionalizmu a našem od-
poru k EU. A i zde zřejmě o býva-
lém předsedovi ODS ještě uslyší-
me. Již nyní nám z Jizerské pade-
sátky vzkázal, že „s tím by se mělo
něco udělat“ - tzn. jestli chcete,
vrátím se jako spasitel. Z toho
mne osobně trochu mrazí. Mys-
lím, že by neměl strašit a velmi,
velmi potichu odejít z Hradu.
Na Jizerské 50 se s Přemyslem So-
botkou pouze pozdravili - po 20 le-
tech soudružské spolupráce si ne-
řekli ani pár vět... A to jsou spor-
tovci, že ano.
Jan Marušiak, cévní chirurg

ODS se v Liberci
znemožnila sama
ODS není dobrý námět. Je to stra-
na , která se dávno sama znemož-
nila svou korupcí, strejčkováním a
rozdáváním zakázek. Zde v Liber-
ci? Liberec je malé město a kdeja-
ká aféra spojená s činností ODS se
hned provalila. Není tak žádný dů-
vod dávat ODS hlasy a také na co?
Aby se zase pár funkcionářů napa-
kovalo? Obyčejní členové už jim
křoví dělat nebudou, vesměs to
jsou slušní lidé. K čemu je nějaká
ODS? Na co, na vybírání na znám-
ky? Jan Cidrych

Otevřený dopis panu
Přemyslu Sobotkovi
Vážený pane senátore Sobotko,
první kolo prezidentských voleb

zřetelně prokázalo proevropskou
orientaci rozhodující většiny voli-
čů. Vy jste byl v mých očích silný
kandidát, který však vsadil na
chybnou strategii euroskepticis-
mu. Jsem přesvědčen, že hesla
„Naše země, naše pravidla“ a
„Naše země, naše koruna“ vás při-
pravila o důstojnější výsledek.
Euroskepticismus ODS nesmírně
škodí. Zapšklý negativismus jejích
některých představitelů může
oslovit nanejvýš voliče KSČM, ni-
koliv však elektorát pravice, tj. či-
norodé, zcestovalé a sebevědomé
občany, kteří se o sebe umějí po-
starat a kteří si dobře uvědomují
obrovský přínos, který pro nás zna-
mená členství v EU. Mnozí pravi-
coví voliči, pro něž je nepředstavi-
telné volit ČSSD, volili se zaťatými
zuby ODS, dokud neměli alternati-
vu. Jsem přesvědčen, že byste bý-
val svedl s K. Schwarzenbergem
vyrovnaný souboj, pokud byste
místo překonaného národovectví
nabízel proevropskou rozvojovou
vizi.
Obávám se, že pokud se ODS ne-
dokáže distancovat od destruktiv-
ního euroskepticismu, může v par-
lamentních volbách stěží očeká-
vat výsledek odpovídající tradicím
této strany.
Otakar Válek, Nový Bor

Amnestie, portrét
prezidenta a morálka
„Masové sundavání portrétů prezi-
denta z úřadů a dokonce i ze škol
považuji za projev téměř až hulvát-
ský. Václav Klaus je prvnímmu-
žem České republiky, je naším pre-
zidentem, představitelem naší
země v zahraničí, a zaslouží si ele-
mentární projev úcty od každého
z nás. Přijdemi, že současná hyste-
rie kolem prezidentské amnestie,
je projevem toho, že velká část
naší společnosti ztrácí úctu k mo-

rálním hodnotám a autoritám, že
mravní rozklad došel tak daleko,
že mnoha lidem není dnes už nic
svaté.“ Tolik z vyjádření primátor-
ky Liberce Martiny Rosenbergové
z MF DNES z 12.1.2013.
Měl jsem původně v úmyslu se
nad tímto výrokem obsáhleji za-
myslet, podrobit ho rozboru a vy-
vodit závěry. Nyní, když tato pa-
mátná slova vidím před sebou na-
psaná, tak mně dochází, že je to
zcela zbytečné. Naopak celou hrů-
zu tohoto vyjádření by to mohlo
jen rozmělnit a sebrat mu jeho pů-
vodní surovost. Pokud někdo nevi-
dí nemorálnost poslední prezi-
dentské amnestie v této podobě,
se všemi z toho vyplývajícími dů-
sledky a naopak považuje sejmutí
obrazu Václava Klause ze zdi za
ztrátu úcty k morálním hodnotám
a za projev mravního rozkladu v
naší společnosti, není opravdu co
dodat...
Buďme však za její slova vděčni,
neboť mohou posloužit k orienta-
ci všem libereckým občanům v
problematice událostí března a
dubna roku 2011 na liberecké rad-
nici, pokud v tom dodnes ještě z
různých důvodů nemají jasno.

PS: Omlouvám se, ale v souvislosti
s citovanou reprezentací České re-
publiky naším prezidentem v za-
hraničí a nutností elementárního
projevu úcty každého z nás, nedo-
káži nepřipomenout jednu jeho
návštěvu v jednom konkrétním ji-
hoamerickém státě.
Jiří Čeček

„Karel“ se poníženě
usmíval. Kvůli hlasům
Druhé kolo prezidentských voleb
jak uvedla nejen paní Zuzana Roi-
thová nebude o levici, ani pravici,
ale o osobnostech. Až donedávna,
kromě pana Miloše Zemana byl
pro mě i pan Schwarzenberg osob-
ností. Avšak v předvolebním klání
mě tento dojem o panu knížeti rá-
zem opustil. Získávat tak potupně
a nedůstojně hlasy voličů, přede-
vším odmládeže, bylo přímo poni-
žující! Vždyť studenti, kteří pana
ministra oslovovali „Karle“ a pyš-
nili se plackami s pankáčem na
jeho hlavě, by mohli být jeho
vnoučata a pravnoučata. A „Karel“
se poníženě usmíval. Proč také ne,
vždyť sbíral hlasy lidu. A kdo by
pro mě byl lepší prezident? Roz-
hodně pan Zeman. Je to velice in-
teligentní a vzdělaný člověk, který
má absolutní přehled ve všech po-
litických, ekonomických, tuzem-
ských i zahraničních sférách. A
právě proto, že je z „minulosti“,
jak uvedl pan Schwarzenberg a
současnost „pouze“ sledoval,
bude prezident s budoucností. Na-
opak pan Schwarzenberg je úzce
spojen s problémovou vládou Pet-
ra Nečase, která je v očích voličů
velmi negativně hodnocena. Závě-
rem chci podotknout, že ať byl
pan Zeman obklopován zprava
třeba „anděly“ a zleva „čerty“,
vždy zůstal Milošem Zemanem,
a to se cení. Marie Kučerová

Fórum čtenářů

Vsadil na špatnou kartu? Přemysl Sobotka podle názoru čtenáře MF DNES chybně vsadil na strategii
euroskepticismu. „Ten ODS nesmírně škodí,“ píše čtenář ve svém příspěvku. Foto: Tomáš Krist, MAFRA

výběr z dopisů, kráceno Vaším objektivem Snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

www.cinestar.cz
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